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1. RESUMO 

 A psicose é vista como uma questão de saúde pública e como tal merece 

atenção especial por parte dos profissionais da área da saúde. A psicanálise tem se 

mostrado uma excelente ferramenta no tratamento e também na   compreensão das 

pessoas que sofrem deste problema. O presente trabalho tem por objetivo delimitar 

a questão da psicose, utilizando a abordagem psicanalítica com foco nos escritos 

feitos por Freud e Lacan, além de pesquisas sobre o tema, procurando localizar as 

influências que um membro psicótico tem sobre a saúde mental de seus familiares. 

2. INTRODUÇÃO 

 A questão da saúde mental já vem sendo discutida há muito tempo. Ao longo 

de sua história o homem passou por uma série de tipos de sofrimento psíquico, 

caracterizando inclusive, estados que passaram a ser chamados de loucura 

(Foucault, 1994). Com o passar do tempo, o estudo cada vez mais rigoroso das 

afecções psíquicas levou à uma delimitação mais precisa destes quadros 

psicopatológicos, e que para Foucault (1994) “(...) acabou por distribuir-se as 

perturbações psíquicas por duas grandes categorias: neuroses e psicoses” (p. 14). 

 Várias vertentes da psicologia caminharam nesse sentido, dentre elas a 

psicanálise de Freud. É a partir da análise do caso Schreber que Freud passa a se 

interessar pela temática das psicoses, obrigando assim a ampliação dos limites da 

psicanálise, criada inicialmente para atender a questão das neuroses (Freud, 

1996a). A partir de então as psicoses passaram a ser objeto de estudo e uma das 

problemáticas abordadas, surgindo assim autores que fizeram grandes 

desenvolvimentos como Klein, Lacan e Winnicott. 

 A psicose se tornou uma questão de saúde pública. A família que convive com 

um doente mental, sofre uma sobrecarga de forma global, seja ela no âmbito 

financeiro, emocional ou prático. Existe uma queda na qualidade vida destas 

pessoas (Koga & Furegato, 1998) que também precisam de cuidados, e procurar 

demonstrar como a presença de um membro psicótico poderia interferir na estrutura 

familiar prejudicando a saúde mental dos demais membros pode trazer uma luz para 

esta questão. 

3. OBJETIVOS 

 O objetivo desta pesquisa é buscar na literatura psicanalítica de Freud e 

Lacan, além de trabalhos escritos sobre o tema, indícios que demonstrem a 
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importância de se tratar a família do psicótico como um todo, partindo da hipótese de 

que o psicótico pode interferir na saúde mental dos demais familiares. 

4. METODOLOGIA 

Como fonte de pesquisa serão utilizados livros, trabalhos de pesquisa 

científica publicados e revistas científicas. O foco principal está nas publicações 

dentro da área da psicanálise.  Utilizaremos como palavras chave principais:  Freud, 

Lacan, psicose, laço social. A metodologia utilizada é a pesquisa qualitativa que 

usará a revisão bibliográfica como instrumento de conhecimento.  

5. DESENVOLVIMENTO 

 Para Freud, o estado psicótico é uma doença da defesa; é a expressão 

mórbida da tentativa desesperada que o eu faz para se preservar, para se livrar de 

uma representação inassimilável, que, à maneira de um corpo estranho, ameaça 

sua integridade (Nasio, 2000, pg.36-37). Este processo todo se origina, segundo 

Freud, da forma como a criança passa pelo Complexo de Édipo, onde sofre a 

castração simbólica capitaneada pela figura paterna. A negação da castração dá 

origem à estrutura psicótica (Freud, 1996 b/1996c). 

  Na França, Jacques Lacan, com sua proposta de retornar a Freud, 

desenvolve seu estudo sobre as psicoses a partir da questão paterna, ele não 

desconsidera o cuidado materno, mas para ele a psicose estaria com a relação do 

sujeito com a lei paterna, e que em Lacan não se trata do pai concreto, mas do pai 

metafórico como condição de passagem para o laço social, livrando assim o sujeito 

de um discurso foracluído, característico da psicose. Lacan (1988) postulou então 

que o fator predominante para o surgimento da estrutura psicótica é a foraclusão do 

significante Nome-Do-Pai, quando o sujeito deixa de entrar na ordem simbólica 

através do barramento no Complexo de Édipo. O psicótico está fora do discurso, 

item fundamental na formação dos laços sociais, e é justamente neste ponto que 

Lacan (apud Quinet, 2006) evolui de forma importante os conteúdos que trouxe de 

Freud. Para Lacan, o psicótico depende que outra pessoa lhe auxilie, emprestando o 

discurso que lhe falta para que assim ele possa se inserir no contexto social. (Lacan 

apud Quinet, 2006). Partindo deste princípio, este estudo tenta esclarecer melhor 

como esta família, que reintegra o doente ao âmbito social, acaba sofrendo esta 

sobrecarga emocional levando, em alguns casos, ao adoecimento coletivo da 

família.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 
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 A família é um sistema aberto e se interrelaciona tanto com os próprios 

membros como também com o meio social. Esta complexa estrutura age sob 

influência de inúmeras variáveis internas e externas e influencia seu entorno na 

mesma proporção. A relação familiar é um fator preponderante para a formação 

estrutural da psicose, porém, em virtude da interdependência e influência mútuas 

citadas, o psicótico, por conta da noção de estrutura, influenciará diretamente na 

estrutura familiar, modificando a interação entre os membros e o comportamento 

como um todo (Medeiros, 2005). Vimos na leitura, que a família reintroduz o 

psicótico no discurso social. Auxilia nesse lugar que ele pode falar como sujeito sem 

ser relegado a segundo plano, propiciando então a inserção do mesmo na 

sociedade.  

 Desta forma, pudemos concluir em uma análise preliminar que sim existe uma 

influência do psicótico nos familiares. Porém a forma como isso se dá e o grau de 

influência no adoecimento da família ainda precisa ser melhor esclarecido. 
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